Sobota 16. srpna

Dlouhá noc s Hobity

srpen 2014
Pátek 1. srpna, Club Escape, zámek Kuřim

Techno Wars Dazy´s hosts

Klasický osvědčený tech-house a techno večírek, kde vystoupí Dazy a jeho hosté. Akční drink vodka Amundsen 25 Kč. Vstup tentokráte zdarma.
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943,
club@clubescape.cz, www.clubescape.cz
Neděle 3. srpna 17:30, Club Escape, zámek Kuřim

Putování nočními vlaky do Běloruska - cestopisná přednáška

Putovali jste někdy nočním vlakem? Co třeba takhle do Běloruska? Proč zrovna tam? A že to bude přes Ukrajinu? Vždyť se tam válčí!!! Co takhle mejdan na Majdanu? A co mejdan na ledu? Je libo vodka? Pořád jsme
ještě v Bělorusku? No a co vízum? Dostaneme se domů??? Parta přátel se vydala na cestu do neznáma....
Vstupné dobrovolné.
Pátek 8. srpna, Club Escape, zámek Kuřim

Drum and bass Break trip: SICKTOR, Fil White, Protagonists, M.K., Restalon

Prázdninový drum si vzali na starosti DJs z Stages Army a pozvali si hlavního hosta až z černé Ostravy: DJe
SICKTOR // Breakpoint/Ostrava. Dál přijede osvědčený brněnský sekáč Fil White/Treniklsound. Ze Stages Army se předvedou Protagonists, M.K. /Stages Army a Restalon /Stages Army. Přijďte je všechny podpořit a zapařit. Akční drink Captain Morgan 27 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
Neděle 10. – středa 20. srpna

Letní kino na zámeckém nádvoří

Pořádá Společenské centrum KD. Vstupné: 60,- Kč, rodinné 150,- Kč (kromě dlouhé noci s Hobity) .
Začátek dle setmění tj. cca 21:00. Promítáme prakticky za každého počasí. Občerstvení zajištěno.
Neděle 10. srpna

Gravitace

Drama / Thriller / Sci-Fi, USA / Velká Británie, 2013, 91 min
Režie: Alfonso Cuarón, hrají: Sandra Bullock (Dr. Ryan Stone), George Clooney (Matt Kowalsky) a další.
Během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde ke katastrofě. Loď je zničená a Stone a Kowalsky zůstanou
ve vesmíru sami, odkázáni jeden na druhého a směřujíc dál do temného vesmíru. ČSFD: 81%
Pondělí 11. srpna

Prodloužený víkend

Drama / Romantický USA, 2013, 111 min.
Režie: Jason Reitman, hrají: Kate Winslet, Josh Brolin a další. Adele (Kate Winslet) před časem opustil manžel a ona se z toho dosud nevzpamatovala. Frank (Josh Brolin) právě uprchl z vězení, během útěku se zranil,
a proto hledá dočasnou skrýš, alespoň než se přežene první vlna pátrání. ČSFD 73%
Úterý 12. srpna

Walesa: Člověk naděje

Životopisný / Drama, Polsko, 2013, 127 min
Režie: Andrzej Wajda, hrají: Robert Więckiewicz, Agnieszka Grochowska, Zbigniew Zamachowski a další.
Lech Walesa je podobně jako u nás Václav Havel symbolem pádu totalitního režimu. Andrzej Wajda je nejúspěšnějším polským režisérem všech dob a je tedy pochopitelné, že Walesův životní příběh do filmu převedl
právě on. A udělal z něj divácky nejúspěšnější polský film minulého roku. ČSFD 78%
Středa 13. srpna

J. Edgar

Životopisný / Drama / Historický / Krimi. USA, 2011, 137 min
Režie: Clint Eastwood, hrají: Leonardo DiCaprio, Armie Hammer, Sadie Calvano, Naomi Watts a další.. J.
Edgar Hoover (Leonardo DiCaprio) založil v roce 1935 FBI (Federální úřad pro vyšetřování) a současně byl
i jeho ředitelem téměř 40 let až do své smrti v roce 1972 a prakticky dovedl FBI k její nynější podobě. Byl to
svým způsobem i nejmocnější muž v USA, jelikož bylo všeobecně známo, že má ve svém trezoru špínu na
téměř každou celebritu nebo vyššího politika. ČSFD 66%.
Čtvrtek 14. srpna

Pařba v Bangkoku

Komedie. USA, 2011, 98 min.
Režie: Todd Phillips. Ve filmu „Pařba v Bangkoku“ jedou Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms), Alan (Zach
Galifianakis) a Doug (Justin Bartha) do exotického Thajska na Stuovu svatbu. Po nezapomenutelné rozlučce
v Las Vegas nenechá Stu nic náhodě a naplánuje zcela bezpečnou, poklidnou pozdní snídani. Jenže ne všechno se vždy děje tak, jak se naplánuje. ČSFD 66%
Pátek 15. srpna

Čtyřlístek ve službách krále

Animovaný / Fantasy / Rodinný, Česko, 2013, 90 min
Režie: Michal Žabka. Mluví: Ivan Trojan, Tereza Bebarová, Bohdan Tůma, Ondřej Brzobohatý, Václav Postránecký a další. Populární komiksový seriál ČTYŘLÍSTEK oslavil už 40 let od svého „narození“, prvního
vydání kresleného příběhu autora a výtvarníka Jaroslava Němečka. Teprve nyní se však Fifinka, Myšpulín ,
Piňďa a Bobík dostávají na filmové plátno – a to v dobrodružném příběhu autorů Josefa a Hany Lamkových,
dynamickém, vtipném, moderním se spoustou humorných a gagových situací, nečekaných zápletek a překvapení.
Červenec, srpen, Městská knihovna - výstava

Vytvořeno s láskou

Vše, co nás obklopuje - přátelé, prostředí a věci - vytváří náš vnitřní svět. Cílem každého z nás je být šťastný a
toužíme dělat jen to, co nás baví. Máme pro vás důležitý vzkaz: „Následujte své sny!“ a srdečně vás zveme na
autorskou výstavu těch našich. Radka Praxová - patchwork - obaly na knihy, hračky, tašky, polštářky, prostírání, Lenka Sedláčková - kouzelné obrázky - intuitivní kresba, Jana Dufková - háčkované korálky
Prodejní výstava je přístupná v prostorách knihovny v půjčovní době. Vstup volný.

Dva filmy v jeden večer. Vstupné 100 Kč, rodinné 250 Kč.
Hobit: Neočekávaná cesta, USA / Nový Zéland, 2012, 169 min (Director‘s cut: 183 min)
Hobit: Šmakova dračí poušť . USA / Nový Zéland, 2013, 161 min
Režie: Peter Jackson. Hrají: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage a další.
Film sleduje cestu hlavní postavy Bilbo Pytlíka, který se ocitne na dobrodružné výpravě. Cílem cesty je si znovu nárokovat ztracené trpasličí království Erebor. Bilba nečekaně osloví čaroděj Gandalf Šedý, díky kterému
se ocitne ve společnosti třinácti trpaslíků v čele s legendárním bojovníkem Thorinem. Cesta do divočiny vede
přes tajemné země, kde se to hemží zlobry, skřety a kouzelníky.
Šmakova dračí poušť líčí další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou. Poté, co přežili začátek své neočekávané cesty, pokračuje tato společnost směrem na Východ a cestou potkává kožoměnce Medděda a v lese Mirkwood plném
nástrah se střetává s houfem obřích Pavouků. ČSFD 81% + 81%
Neděle 17. srpna

Velký Gatsby

Drama / Romantický. Austrálie / USA, 2013, 142 min
Režie: Baz Luhrmann, předloha: F. Scott Fitzgerald, Hrají: Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan a další.
Scénárista, producent a režisér Baz Luhrmann s pomocí své mimořádné představivosti znovu převedl na filmové plátno román F. Scotta Fitzgeralda „Velký Gatsby“. Luhrmann nabízí svoji vlastní vizuální interpretaci
klasického příběhu a oživuje děj příběhu dosud nevídaným způsobem. ČSFD 73%
Pondělí 18. srpna

Rozkoš

Drama. Česko, 2013, 111 min
Režie: Jitka Rudolfová, hrají: Jana Plodková, Martin Myšička, Jaroslav Plesl, Jan Budař a další.
Posedlost láskou, posedlost uměním, posedlost originalitou, posedlost napodobováním, posedlost úspěchem, posedlost penězi a...posedlost sám sebou. Každá posedlost nás dříve či později dovede k zániku, pokud nad ní ztratíme nadhled, pokud se jí necháme uvláčet. Jenomže jedině při tom „vláčení“ - i přes všechny
odřeniny a šrámy, můžeme na několik málo okamžiků dojít k nalezení jedinečné ROZKOŠE - a o co jiného
v životě vlastně jde?
Úterý 19. srpna

Rock of Ages

Muzikál / Komedie / Drama / Romantický. USA, 2012, 123 min (Director‘s cut: 136 min)
Režie: Adam Shankman, hrají: Julianne Hough, Diego Boneta, Tom Cruise a další. Nastavte uši smíchu, zábavě a hudbě zlatých let rock‘n‘rollu s našlapaným hereckým obsazením. Rock of Ages zježí vaše vlasy elektrizující hudbou skupin Def Leppard, Foreigner, Journey, Poison, Twisted Sister a dalších. Postav dům, rozjeď
klub. Pohled na historický význam klubů na Sunset Stripu v 80. letech a jejich vliv na design „bourbonového
salonku“ ve filmu.
Středa 20. srpna

Hořící keř

Drama / Životopisný. Česko / Polsko, 2013, 206 min
Režie: Agnieszka Holland, hrají: Táňa Pauhofová, Jaroslava Pokorná, Petr Stach, Igor Bareš, Vojtěch Kotek
a další. Děj začíná Palachovým sebeupálením v lednu 1969 a líčením rozjitřené atmosféry v tehdejší společnosti. Události se zdramatizují po skandálním nařčení od poslance Viléma Nového, který Palachovo sebeobětování zlehčoval na stranickém mítinku v České Lípě lživým prohlášením o takzvaném studeném ohni.
Hlavní postavou vyprávění je skutečně existující advokátka Dagmar Burešová, která jménem Palachových
příbuzných podala na Viléma Nového žalobu na ochranu osobnosti. ČSFD 87%
Pátek 22. srpna a sobota 23. srpna, nádvoří zámku Kuřim

Divadlo pod MASkou

Druhý ročník divadelního festivalu. Divadelní přehlídku na nádvoří kuřimského zámku pořádá MAS Brána
Brněnska. Vstup zdarma. Sledujte facebook a stránky MAS Brněnska, kde se dozvíte více.
Pátek 22. srpna, Club Escape, zámek Kuřim

Summer Dance party & Mix DJ George

Podívejte se na divadlo a přijďte si do clubu zatancovat. Párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Letní atmosféra v příjemném prostředí klubu. Vstup zdarma.
Sobota 23. srpna, Club Escape, zámek Kuřim

Summer Dance party & Mix DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Letní
atmosféra v příjemném prostředí klubu. Vstup zdarma.
Pátek 29. srpna, Club Escape, zámek Kuřim

Drum and bass Break trip

Poslední prázdninový pátek bude patřit drumu. Jména vystupujících DJs jsou velkou neznámou i pro nás,
protože všichni jsou rozjetí na prázdninových open airech. Poctivou porci zlomených beatů vám ale slibujeme. Sledujte stránky a facebook. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
Sobota 30. srpna 12:00, nádvoří zámku

Handec Fest

Druhý ročník veleúspěšného festivalu pořádaný kuřimskou házenou. Tentokráte ještě ve velkolepějším provedení. Vystoupí kapely Sto zvířat, Abraxas, Třetí zuby, Varan, motýlí (D)efekt, Pavel Helán, AC/DC Czech
revival. Pro děti divadelní představení manželů Trnkových, taneční vystoupení a další atrakce. Vstupenky v
předprodeji c kanceláři KD od 4. srpna.
Sobota 30. srpna, Club Escape, zámek Kuřim

Oldies Párty

Souběžně s Handec festem si můžete odskočit zatancovat na naši Oldies party. Vstup je zdarma.

Městská knihovna upozorňuje:

25. srpna - 5. září 2014 bude z důvodu revize knihovního fondu uzavřeno oddělení pro dospělé čtenáře
městské knihovny (1.patro).
Oddělení pro děti bude otevřeno s běžnou půjčovní dobou.

Provozní doba Společenského centra Kulturní dům o prázdninách:

Pondělí 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Úterý, středa, čtvrtek 8:00 – 12:00
Pátek zavřeno

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: st.27.. a čt. 28. 8. Etcimex. Za odřeknutí prodeje prodejcem po
uzávěrce tohoto letáku neručíme.
Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu plakátů vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.

Město Kuřim, Městská knihovna, oddělení kultury, Kulturní dům Kuřim, nám. Osvobození 902, tel. 541 263 556, 774 019 425 Úřední hodiny po, st 8 - 12 a
13-17, út, čt. pá 8-12. Referent pro kulturu Jiří Brabec 732 624 746, kultura@mkkurim.cz. Předprodej na vybrané akce: Kulturní dům Kuřim, 541 263 556,
774 019 425 Po-Pá 8:00 - 12:00, Po a St také 13:00 - 17:00 (i na fakturu), Studio bydlení (nám. 1. května 1081, Kuřim, 541 231 908, 607 909 396, Po-Pá:
8:30 - 11:30 12:30 - 17:00, So: 8:00 - 11:00), Květiny Papaver (areál Kika u Penny) 774 221 854, Po-Pá 9:00 - 18:00, So 9:00 - 12:00, Městská knihovna
Kuřim 541 420 461, 541 420 462www.kurim.cz, www.mkkurim.cz, kultura.mkkurim.cz.

